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_____________________ 

 

DOMSLUT 

 

1. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Markus Zoffmann-Petersen, vid vite om 

500 000 kr, att vid marknadsföring av färg och lack, på sätt som skett enligt bilaga 1-

11 eller väsentligen samma sätt, använda följande formuleringar: 

 

1.1 "FÄRGBYGGE — HAR FÄRGEN SOM BYGGER EN HÅLLBAR 

FRAMTID", 

 

1.2 "unik, miljövänlig inomhusfärg", 

 

1.3 "produkter som är skonsamma för människa och miljö", 

 

1.4 "förändra, förnya och försköna samtidigt som du bidrar till ett mer hållbart 

samhälle — i samarbete med naturen", 
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1.5 "Konventionell vattenbaserad inomhusfärg innehåller oftast MI och BIT. MI 

och BIT är starka allergiframkallande konserveringsmedel, som kan ge 

svullen, röd hud och blåsor. Färgbygges färg är helt fri från MI och BIT", 

 

1.6 "Vårt färgsystem driver aktivt utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle", 

 

1.7 "använder naturliga råvaror som ger minimal belastning på ekosystemet", 

 

1.8 "minimerar restprodukter och avfall vid tillverkning", 

 

1.9 "med god marginal efterlever miljölagstiftningens lagar och förordningar 

samt övriga bestämmelser gällande miljö", 

 

1.10 "Det var en självklarhet att måla om med en färg som genomgått så många 

tester och som uppfyller alla krav inte minst när det gäller allergier", 

 

1.11 "Vi ville renovera vårt hus så miljövänligt som möjligt. Vi ville ha en färg 

som du i stort sett kan äta", 

 

1.12 "giftfri färg", 

 

1.13 "Eko Färg", 

 

1.14 "Hälso färg", 

 

1.15 "FÄRGEN FÖR FRISKA RUM!", 

 

1.16 "FÄRGBYGGE i samarbete med naturen", 

 

1.17 "Kvalitetsfärg med omsorg om miljö och hälsa", 

 

1.18 "en ny generation inomhusfärger som huvudsakligen består av mineraler, 

förnyelsebara råvaror och är fria från konventionella konserveringsmedel 

som kan orsaka allergier", 

 

1.19 "Vi undviker kemikalier som kan vara allergiframkallande eller hormon-

störande. Exempelvis är våra färger fria från MI, BIT, CIT, MIT och 

ftalater", 

 

1.20 "Vår omsorg om miljö och hälsa präglar också hela produktionskedjan – från 

råvaror till färdig produkt, inklusive restprodukter och avfall", 

 

1.21         "För friska rum", 

 

1.22         "En ny generation färg för friska rum", och 
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1.23          "Mycket låga emissionsvärden (VOC/TVOC)" 

 

eller andra formuleringar än de ovan angivna med väsentligen samma innebörd om så 

inte är fallet. 

 

2. Patent- och marknadsdomstolen förpliktar Markus Zoffmann-Petersen att ersätta 

Sveff Organisation AB:s rättegångskostnad med 360 014 kr jämte ränta enligt 6 § 

räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker. Av beloppet avser 

350 250 kr ombudsarvode. 

 

3. Patent- och marknadsdomstolen avslår Markus Zoffmann-Petersens yrkande om 

ersättning för rättegångskostnad.  

_____________________ 

 

BAKGRUND 

 

Sveff Organisation AB (Sveff) är ett servicebolag till Sveriges Färg och Lim 

Företagare, som är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller 

marknadsför bl.a. färg och lack i Sverige. 

 

Färg- och Färgtillbehörsgrossisten i Stockholm Aktiebolag i konkurs (Färgbygge), 

blandar och marknadsför färg i Sverige. Markus Zoffmann-Petersen har, vid tid-

punkten för påtalad marknadsföring, varit verkställande direktör samt styrelseledamot i 

Färgbygge.  

 

Sveff och Färgbygge är parter i mål PMT 8779-17, i vilket Sveff yrkar att Färgbygge 

ska förbjudas att använda marknadsföringspåståenden som görs gällande i detta mål. 

Färgbygge försattes, efter egen ansökan, i konkurs den 20 april 2018.  

 

Sveff väckte nu aktuell talan mot Markus Zoffmann-Petersen den 16 maj 2018. 
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

Sveff har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite om 2 000 000 kr eller annat 

kraftigt verkande vite förbjuder Markus Zoffmann-Petersen vid marknadsföring av 

färg och lack på sätt som skett eller väsentligen samma sätt använda formuleringarna; 

 

1.1 "FÄRGBYGGE — HAR FÄRGEN SOM BYGGER EN HÅLLBAR 

FRAMTID", 

 

1.2 "unik, miljövänlig inomhusfärg", 

 

1.3 "produkter som är skonsamma för människa och miljö", 

 

1.4 "förändra, förnya och försköna samtidigt som du bidrar till ett mer hållbart 

samhälle — i samarbete med naturen", 

 

1.5 "Konventionell vattenbaserad inomhusfärg innehåller oftast MI och BIT. MI 

och BIT är starka allergiframkallande konserveringsmedel, som kan ge 

svullen, röd hud och blåsor. Färgbygges färg är helt fri från MI och BIT", 

 

1.6 "Vårt färgsystem driver aktivt utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle", 

 

1.7 "använder naturliga råvaror som ger minimal belastning på ekosystemet", 

 

1.8 "minimerar restprodukter och avfall vid tillverkning", 

 

1.9 "med god marginal efterlever miljölagstiftningens lagar och förordningar 

samt övriga bestämmelser gällande miljö", 

 

1.10 "Det var en självklarhet att måla om med en färg som genomgått så många 

tester och som uppfyller alla krav inte minst när det gäller allergier", 

 

1.11 "Vi ville renovera vårt hus så miljövänligt som möjligt. Vi ville ha en färg 

som du i stort sett kan äta", 

 

1.12 "giftfri färg", 

 

1.13 "Eko Färg", 

 

1.14 "Hälso färg", 

 

1.15 "FÄRGEN FÖR FRISKA RUM!", 

 

1.16 "FÄRGBYGGE i samarbete med naturen", 
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1.17 "Kvalitetsfärg med omsorg om miljö och hälsa", 

 

1.18 "en ny generation inomhusfärger som huvudsakligen består av mineraler, 

förnyelsebara råvaror och är fria från konventionella konserveringsmedel 

som kan orsaka allergier", 

 

1.19 "Vi undviker kemikalier som kan vara allergiframkallande eller hormon-

störande. Exempelvis är våra färger fria från MI, BIT, CIT, MIT och 

ftalater", 

 

1.20        "Vår omsorg om miljö och hälsa präglar också hela produktionskedjan – från 

                råvaror till färdig produkt, inklusive restprodukter och avfall", 

 

1.21        "För friska rum", 

 

1.22        "Den nya generationens färg för friska rum", och 

 

1.23        "Mycket låga emissionsvärden (VOC/TVOC)". 

 

eller andra formuleringar än de ovan angivna med väsentligen samma innebörd om så 

inte är fallet. 

 

Om Markus Zoffmann-Petersen enligt Patent- och marknadsdomstolens uppfattning 

inte har ett personligt medansvar för Färgbygges marknadsföring har Sveff i andra 

hand yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska förbjuda Markus Zoffmann-

Petersen att medverka till sådan marknadsföring som avses i yrkandena ovan. 

 

Markus Zoffmann-Petersen har medgett Sveffs yrkande om att domstolen ska för-

bjuda honom att vid marknadsföring av färg och lack på sätt som förekommit enligt 

bilaga 1-11 att använda formuleringarna angivna i p. 1.1-1.23. Markus Zoffmann-

Petersen har dock invänt att ett förbud inte bör omfatta ”andra formuleringar än de 

ovan angivna med väsentligen samma innebörd”. 

 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. Markus Zoffmann-Petersen har 

härvid yrkat att Sveff ska svara för Markus Zoffmann-Petersens rättegångskostnader 

oavsett utgången i målet. Sveff har bestritt detta yrkande. 
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GRUNDER  

 

Sveff 

 

Under 2017 har Färgbygge börjat marknadsföra sina produkter på sin webbplats, 

bilaga 1-11, med påståenden om att produkterna skulle ha särskilda egenskaper 

rörande miljö och hälsa. Helhetsintrycket från marknadsföringen är att produkterna 

består av en helt ny unik färg med mycket goda miljö- och hälsoegenskaper, som är 

framställd endast av naturliga ämnen och på ett hållbart sätt. Detta är helt felaktigt.  

 

Påståendet ”FÄRGBYGGE – HAR FÄRGEN SOM BYGGER EN HÅLLBAR 

FRAMTID” förekommer på webbplatsen, se bilaga 1-2. Påståendet är reservations-

löst, mycket långtgående och innehåller ingen kvalificering av vilka egenskaper det 

skulle vara fråga om. Det finns ingen utredning eller något material tillgängligt till stöd 

för påståendet. 

 

Påståendet ”unik miljövänlig inomhusfärg” förekommer på webbplatsen, se bilaga 

1-2. Produkterna är vare sig unika eller miljövänliga. Påståendet är reservationslöst, 

mycket långtgående och innehåller ingen kvalificering rörande vilka egenskaper det 

skulle vara fråga om. Det finns ingen utredning eller något material tillgängligt till stöd 

för påståendet. 

 

Påståendet ”produkter som är skonsamma för människa och miljö” förekommer på 

webbplatsen, se bilaga 1-2. Påståendet innebär att produkterna har särskilda och fördel-

aktiga egenskaper för hälsa och miljö. Påståendet är reservationslöst och innehåller 

ingen kvalificering rörande vilka egenskaper det skulle vara fråga om. Det finns ingen 

utredning eller något material tillgängligt till stöd för påståendet. 

 

Påståendet ”förändra, förnya och försköna samtidigt som du bidrar till ett mer 

hållbart samhälle – i samarbete med naturen” förekommer på webbplatsen, se 

bilaga 1-2. Produkterna bidrar inte till ett mer hållbart samhälle. Påståendet är 



  Sid 7 

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 

2019-04-05 

PMT 6755-18 

Patent- och marknadsdomstolen  

 

reservationslöst och innehåller ingen kvalificering rörande vilka egenskaper det skulle 

vara fråga om. Det finns ingen utredning eller något material tillgängligt till stöd för 

påståendet. 

 

Påståendet ”Konventionell vattenbaserad inomhusfärg innehåller oftast MI och 

BIT. MI och BIT är starka allergiframkallande konserveringsmedel, som kan ge 

svullen, röd hud och blåsor. Färgbygges färg är helt fri från MI och BIT.” före-

kommer på webbplatsen, se bilaga 1-2. Konventionell vattenbaserad färg innehåller 

inte MI och BIT i halter som är allergiframkallande. Normal användning av konven-

tionell vattenbaserad inomhusfärg medför inte svullen hud och blåsor. De konser-

veringsmedel som Färgbygges färg innehåller har inga fördelar från miljö- och hälso-

synpunkt i sig eller i förhållande till färger som innehåller de angivna konserverings-

medlen. Det finns ingen utredning eller något material tillgängligt till stöd för påståen-

det. Påståendet är vidare av skrämselkaraktär och misskrediterande mot vattenbaserade 

färger och färger innehållande de aktuella konserveringsmedlen. 

 

Påståendet ”Vårt färgsystem driver aktivt utvecklingen mot ett mer hållbart 

samhälle” förekommer på webbplatsen, se bilaga 1-2. Påståendet innebär att 

produkterna skulle ha särskilda och fördelaktiga egenskaper från ett hållbarhets-

perspektiv. Produkterna har inga sådana egenskaper. Påståendet är reservationslöst och 

innehåller ingen kvalificering rörande vilka egenskaper det skulle vara fråga om. Det 

finns ingen utredning eller något material tillgängligt till stöd för påståendet. 

 

Påståendet ”använder naturliga råvaror som ger minimal belastning på 

ekosystemet” förekommer på webbplatsen, se bilaga 1-2. Produkterna består inte bara 

av naturliga råvaror. Tillverkningen av produkterna och dess ingredienser ger inte 

minimal belastning på ekosystemet. Påståendet är reservationslöst och innehåller ingen 

kvalificering rörande vilka egenskaper det skulle vara fråga om. Det finns ingen ut-

redning eller något material tillgängligt till stöd för påståendet. 
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Påståendet ”minimerar restprodukter och avfall vid tillverkning” förekommer på 

webbplatsen, se bilaga 1-2. Restprodukter och avfall minimeras inte vid tillverkning av 

produkterna. Påståendet är reservationslöst och innehåller ingen kvalificering rörande 

vilka egenskaper det skulle vara fråga om. Det finns ingen utredning eller något 

material tillgängligt till stöd för påståendet. 

 

Påståendet ”med god marginal efterlever miljölagstiftningens lagar och 

förordningar samt övriga bestämmelser gällande miljö” förekommer på webb-

platsen, se bilaga 1-2. Påståendet är reservationslöst och mycket långtgående. Det finns 

ingen utredning eller något material tillgängligt till stöd för påståendet. 

 

Påståendet ”Det var en självklarhet att måla om med en färg som genomgått så 

många tester och som uppfyller alla krav inte minst när det gäller allergier” 

förekommer på webbplatsen, se bilaga 3. Produkterna har inte genomgått några sär-

skilda tester. Produkterna möter inte några högt ställda krav rörande miljö och hälsa 

eller några andra kvalitetskrav i sig eller i förhållande till andra produkter på mark-

naden. Det finns ingen utredning eller något material tillgängligt till stöd för påståen-

det. 

 

Påståendet ”Vi ville renovera vårt hus så miljövänligt som möjligt. Vi ville ha en 

färg som du i stort sett kan äta” förekommer på webbplatsen, se bilaga 4. Påståendet 

innebär att produkterna skulle ha särskilda och fördelaktiga egenskaper för miljö och 

människa. Produkterna är inte miljövänliga och de går inte att äta. Påståendet är 

reservationslöst, mycket långtgående och innehåller ingen kvalificering rörande vilka 

egenskaper det skulle vara fråga om. Det finns ingen utredning eller något material 

tillgängligt till stöd för påståendet. Påståendet är vidare av skrämselkaraktär och miss-

krediterande mot konkurrerande produkter.  

 

Påståendet ”giftfri färg” förekommer på webbplatsen, se bilaga 5. Produkterna är inte 

fria från ”gifter”. Påståendet är reservationslöst, mycket långtgående och innehåller 

inga kvalificeringar rörande vilka egenskaper det skulle vara fråga om. Det finns ingen 
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utredning eller något material tillgängligt till stöd för påståendet. Påståendet är vidare 

av skrämselkaraktär och misskrediterande mot konkurrerande produkter.  

 

Påståendet ”Eko Färg” förekommer på webbplatsen, se bilaga 6. Påståendet innebär 

att produkterna skulle ha ”ekologiska” egenskaper vad som nu kan avses med detta. 

Påståendet är reservationslöst och innehåller ingen kvalificering rörande vilka eko-

logiska egenskaper det skulle vara fråga om. Det finns ingen utredning eller något 

material tillgängligt till stöd för påståendet.  

 

Påståendet ”Hälso färg” förekommer på webbplatsen, se bilaga 7. Påståendet innebär 

att produkterna skulle ha särskilda och fördelaktiga egenskaper för en människa. 

Påståendet är reservationslöst, mycket långtgående och innehåller ingen kvalificering 

rörande vilka hälsoegenskaper det skulle vara fråga om. Det finns ingen utredning eller 

något material tillgängligt till stöd för påståendet. 

 

Påståendet ”FÄRGEN FÖR FRISKA RUM!” förekommer på webbplatsen, se bilaga 

8. Påståendet innebär att Färgbygge och dess produkter skulle ha särskilda och för-

delaktiga egenskaper för hälsa. Färgbygge och/eller produkterna har inte några sär-

skilda fördelaktiga egenskaper för hälsa i sig eller i förhållande till övriga tillverkare 

och produkter på marknaden. Påståendet är reservationslöst och innehåller ingen 

kvalificering rörande vilka egenskaper det skulle vara fråga om. Det finns ingen ut-

redning eller något material tillgängligt till stöd för påståendet. 

 

Påståendet ”FÄRGBYGGE i samarbete med naturen” förekommer på webbplatsen, 

se bilaga 2 och 8-11. Påståendet innebär att Färgbygge och dess produkter skulle ha 

särskilda och fördelaktiga egenskaper för hälsa och miljö. Färgbygge och/eller 

produkterna har inte några särskilda och fördelaktiga egenskaper för miljö och hälsa i 

sig eller i förhållande till andra tillverkare och produkter på marknaden. Påståendet är 

reservationslöst och innehåller ingen kvalificering rörande vilka egenskaper det skulle 

vara fråga om. Det finns ingen utredning eller något material tillgängligt till stöd för 

påståendet. 
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Påståendet ”Kvalitetsfärg med omsorg om miljö och hälsa” förekommer på webb-

platsen, se bilaga 9. Påståendet innebär att produkterna skulle ha särskilda och 

fördelaktiga egenskaper för hälsa och miljö. Produkterna har inte några särskilda och 

fördelaktiga egenskaper för miljö och hälsa i sig eller i förhållande till andra tillverkare 

och produkter på marknaden. Påståendet är reservationslöst och innehåller ingen 

kvalificering rörande vilka egenskaper det skulle vara fråga om. Det finns ingen 

utredning eller något material tillgängligt till stöd för påståendet. 

 

Påståendet ”en ny generation inomhusfärger som huvudsakligen består av 

mineraler, förnyelsebara råvaror och är fria från konventionella konserverings-

medel som kan orsaka allergier” förekommer på webbplatsen, se bilaga 9. Påståen-

det innebär att det skulle vara fråga om en ny typ av produkter med särskilda och för-

delaktiga egenskaper från miljö- och hälsosynpunkt samt att produkter med konven-

tionella konserveringsmedel kan medföra hälsorisker. De konserveringsmedel som 

produkterna innehåller har inga fördelar från miljö- eller hälsosynpunkt. 

Konventionella konserveringsmedel är inte allergiframkallande i de halter som de 

förekommer i konkurrerande produkter. Normal användning av färger innehållande 

konventionella konserveringsmedel medför inga hälsorisker. De konserveringsmedel 

som produkterna innehåller har inga fördelar från miljö- eller hälsosynpunkt i sig eller 

i förhållande till de produkter som innehåller de angivna konserveringsmedlen. 

Påståendet om förnyelsebara råvaror är reservationslöst och innehåller ingen 

kvalificering rörande vilka egenskaper det skulle vara fråga om. Det finns ingen 

utredning eller något material tillgängligt till stöd för påståendet. Påståendet är vidare 

av skrämselkaraktär och misskrediterande mot vattenbaserade färger och färger 

innehållande konventionella konserveringsmedel. 

 

Påståendet ”Vi undviker kemikalier som kan vara allergiframkallande eller 

hormonstörande. Exempelvis är våra färger fria från MI, BIT, CIT, MIT och 

ftalater”. Påståendet förekommer på webbplatsen, se bilaga 9. De konserveringsmedel 

som produkterna innehåller har inga fördelar från miljö- eller hälsosynpunkt i sig eller 

i förhållande till färger som innehåller de angivna konserveringsmedlen. 
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Konkurrerande färger innehåller inte de aktuella konserveringsmedlen i halter som är 

allergiframkallande. Normal användning av färger innehållande de aktuella konser-

veringsmedlen medför ingen hälsorisk. Det finns ingen utredning eller något material 

tillgängligt till stöd för påståendet. Påståendet är även av skrämselkaraktär och 

misskrediterande mot färger innehållande de aktuella konserveringsmedlen.  

 

Påståendet ”Vår omsorg om miljö och hälsa präglar också hela produktionskedjan 

– från råvaror till färdig produkt, inklusive restprodukter och avfall” förekommer 

på webbplatsen, se bilaga 9. Påståendet innebär att produkterna skulle ha särskilda och 

fördelaktiga egenskaper för hälsa och miljö. Produkterna har inte några särskilda och 

fördelaktiga egenskaper för hälsa och miljö i sig eller i förhållande till övriga till-

verkare och produkter på marknaden. Påståendet är reservationslöst, mycket långt-

gående och innehåller ingen kvalificering rörande vilka egenskaper det skulle vara 

fråga om. Det finns ingen utredning eller något material tillgängligt till stöd för 

påståendet. 

 

Påståendet ”För friska rum” förekommer på webbplatsen, se bilaga 10-11. Påståendet 

innebär att produkterna skulle ha särskilda egenskaper från hälsosynpunkt. 

Produkterna har inte några särskilda och fördelaktiga egenskaper rörande hälsa i sig 

eller i förhållande till andra produkter på marknaden. Påståendet är reservationslöst 

och innehåller ingen kvalificering rörande vilka egenskaper det skulle vara fråga om. 

Det finns ingen utredning eller något material tillgängligt till stöd för påståendet. 

 

Påståendet ”Den nya generationens färg för friska rum” förekommer på webb-

platsen, se bilaga 10. Påståendet innebär att produkterna skulle vara en ny typ av 

produkter med särskilda egenskaper från hälsosynpunkt. Det är inte fråga om någon ny 

typ av produkter och produkterna har inte några särskilda och fördelaktiga egenskaper 

rörande hälsa i sig eller i förhållande till övriga produkter på marknaden. Påståendet är 

reservationslöst och innehåller ingen kvalificering rörande vilka egenskaper det skulle 

vara fråga om. Det finns ingen utredning eller något material tillgängligt till stöd för 

påståendet. 
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Påståendet ”Mycket låga emissionsvärden (VOC/TVOC)” förekommer på webb-

platsen, se bilaga 10. Det är inte korrekt att produkterna har mycket låga emissions-

värden i sig eller i förhållande till andra färger på marknaden. Det finns ingen 

utredning eller något material tillgängligt till stöd för påståendet. Påståendet är även av 

skrämselkaraktär och misskrediterande mot andra färger på marknaden.  

 

Samtliga påståenden strider mot ICC:s miljöreklamregler och god marknadsföringssed 

enligt 5 § marknadsföringslagen (2008:486). Marknadsföringen är otillbörlig enligt 6 § 

eftersom den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringen är även vilseledande enligt 10 § 

första stycket punkterna 1 och 2 marknadsföringslagen och är otillbörlig enligt 8 § 

eftersom den påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.   

 

Markus Zoffmann-Petersen har aktivt handlat å Färgbygges vägnar och har vidare varit 

anställd som bolagets verkställande direktör. Han har ensam kunnat teckna bolagets 

firma. Han har haft ett bestämmande inflytande över marknadsföringen och 

försäljningen av färgerna. Genom hans position i bolaget såsom ställföreträdare och 

mot bakgrund av bland annat bolagets storlek, har Markus Zoffmann-Petersen tagit en 

aktiv och väsentlig del i utformningen av marknadsföringen och själv publicerat inlägg 

på Färgbygges Facebooksida.  

 

Markus Zoffmann-Petersen är även ställföreträdare i ett bolag med närliggande 

verksamhet – Färgbygge Produktion Sverige AB (Färgbygge Produktion). Markus 

Zoffmann-Petersen har i egenskap av ställföreträdare för Färgbygge överlåtit 

Färgbygges immateriella rättigheter till Färgbygge Produktion under 2016 och under 

2018 överfört vissa tillgångar till detta bolag. Färgbygges verksamhet har efter 

bolagets konkurs drivits vidare i Färgbygge Produktion. Markus Zoffmann-Petersen 

har även en historik av konkurser bakom sig. Markus Zoffmann-Petersen försöker 

undvika den förbudstalan som ska prövas i målet PMT 8779-17 mellan Sveff och 

Färgbygge och kringgå de förbud som yrkats i det målet. 
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 Mot bakgrund av ovanstående har Markus Zoffmann-Petersen enligt 23 § marknads-

föringslagen ett personligt ansvar för Färgbygges marknadsföring och ska förbjudas att 

fortsätta med den otillbörliga marknadsföringen. Det finns därför skäl att meddela för-

bud mot honom personligen. Markus Zoffmann-Petersen har i vart fall ett medverkans-

ansvar. 

 

Såvitt avser vitets storlek finns skäl att förbjuda marknadsföringen vid ett högt vite. 

Påståendena gäller hälsa och miljö där särskilda krav på vederhäftighet ställs. 

Yrkandena gäller vidare påståenden som spelar på mottagarens rädsla för exempelvis 

allergier, samtidigt som Färgbygge undanhållit att produkterna innehåller just sådana 

ämnen som de uppges vara fria från. 

 

Markus Zoffmann-Petersen har inte gett in något underlag som visar att hans 

ekonomiska situation skulle vara sådan att ett högt vite inte är motiverat. Såvitt 

framkommit äger han en fastighet, SIGTUNA ALUDDEN 1:22. Han har vidare haft 

en inkomst om 736 100 kr år 2016 och 614 400 kr år 2016 enligt uppgift från 

Skatteverket. 2017 års inkomst var ännu inte fastställd vid kontroll med Skatteverket. 

 

Påståendena har varit lättillgängliga på bolagets webbplats och marknadsföringen har 

även fått stor spridning i media, som okritiskt har vidareförmedlat Färgbygges 

påståenden om fördelarna med produkterna, vilka inte är korrekta. Ett antal artiklar har 

publicerats, vilket medfört att påståendena spridits ytterligare till både konsumenter 

och målare. Markus Zoffmann-Petersens påstående om att marknadsföringen funnits 

tillgänglig på bolagets webbplats enbart under perioden januari – mars 2017 tillbaka-

visas. 

 

Markus Zoffmann-Petersen 

 

Markus Zoffmann-Petersen medger att han, i egenskap av dåvarande verkställande 

direktör och ställföreträdare för Färgbygge på sätt som följer av 23 § andra stycket 



  Sid 14 

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 

2019-04-05 

PMT 6755-18 

Patent- och marknadsdomstolen  

 

punkt 1 och 3 marknadsföringslagen, kan hållas ansvarig för de marknadsförings-

påståenden som ostridigt har framställts i den utformning som framgår av bilaga 1-11. 

 

Markus Zoffmann-Petersen har överlämnat till domstolen att bedöma om det i det 

aktuella fallet ens finns anledning att förena förbudet med ett vite. Såvitt avser vitets 

storlek är Markus Zoffmann-Petersen en privatperson med begränsad och delad 

ekonomi. Hans inkomst under 2017 uppgick till 560 200 kr. Att sätta vitet till ett be-

lopp som överstiger 500 000 kr skulle, med hänsyn tagen till Markus Zoffmann-

Petersens privatekonomi samt de konsumentintressen som förbudet avser att skydda, 

vara oproportionerligt. Den aktuella marknadsföringen förekom vidare på Färgbygges 

webbplats enbart under perioden januari – mars 2017.  

 

För det fall att domstolen skulle finna att Sveff är vinnande part ska Markus Zoffmann-

Petersen inte svara för Sveffs rättegångskostnader eftersom Sveff har föranlett onödig 

rättegång. Om domstolen inte skulle finna att Sveff har föranlett onödig rättegång 

vidgår Markus Zoffmann-Petersen att svara för 10 000 kr. Kostnader härutöver har inte 

varit nödvändiga för att tillvarata Sveffs rätt. Oavsett kostnadsfördelningen i övrigt ska 

Sveff svara för Markus Zoffmann-Petersens rättegångskostnad eftersom Sveff genom 

sin processföring har vållat Markus Zoffmann-Petersen kostnader som har varit helt 

onödiga.  

 

UTVECKLING AV TALAN 

 

Sveff har utvecklat sin talan i huvudsak enligt följande.  

 

Färgbygge har tillverkat färger och lasyrer åt bolaget Colorama i produktserien Natura. 

Färgbygges färger är identiska med de färger som Colorama marknadsförde. Färg-

bygge har sålt och marknadsfört sina produkter under följande beteckningar: 

 

- ECO Proffs Grund, (motsvarar Colorama Natura Grund) 

- ECO Proffs Tak, (motsvarar Colorama Natura Tak) 

- ECO Proffs Vägg, (motsvarar Colorama Natura vägg Vit) 

- Färgbygge Vägg A-bas, (motsvarar Colorama Natura Vägg A-bas) 
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- ECO Proffs Vägg C-bas, (motsvarar Colorama Natura Vägg C-bas) 

- ECO Proffs Trälasyr, Färgbygge Trälasyr (motsvarar Colorama Natura 

Trälasyr) och 

- ECO Proffs Trälasyr C-bas, Färgbygge Trälasyr C-bas (motsvarar Colorama 

Natura Trälasyr C-bas). 

 

De påtalade marknadsföringspåståendena har förekommit på Färgbygges webbplats. 

Marknadsföringen går ut på att produkterna skulle vara en helt ny typ av färg vilken är 

bra både ur allergi- och miljösynpunkt medan konventionella färger medför risker för 

allergier och miljö. Detta är helt fel. Färgbygges färger är inte nya, då de är baserade 

på linolja, vilket är en gammal teknik som förekommit sedan 1950-talet. Vidare inne-

håller produkterna såväl det icke förnyelsebara och energikrävande ämnet titandioxid 

som det hormonstörande ämnet pentaborat, det starkt allergiframkallande och mycket 

giftiga ämnet IPBC samt cancerogena ftalater. Produkterna innehåller även sorbinsyra, 

vilket kan orsaka hudirritation m.m. Av tester som Sveff låtit utföra framgår vidare att 

produkterna 28 dagar efter uppmålning utsöndrar MIT. Produkterna innehåller inte 

heller – tvärtemot vad Färgbygge påstår – låga värden av VOC. Av Astma- och allergi-

förbundets kriterier för rekommendation av målarfärg framgår att en grundförut-

sättning för att en produkt ska kunna rekommenderas är att emissioner från flyktiga 

kemikalier inte får överstiga 10 µg/m2h två veckor efter applicering. Färgbygges 

produkter innehåller 13 µg/m2h två veckor efter uppmålning. Färgbygges produkter 

uppfyller alltså inte Astma- och allergiförbundets villkor. Det finns förövrigt åt-

minstone 50 produkter som uppfyller Astma- och allergiförbundets villkor och som 

därmed är bättre ur VOC-synpunkt än Färgbygges färger. Produkterna går inte heller 

att återanvända eller att återvinna och är inte naturliga. Såvitt avser produkten ECO 

Proffs Trälasyr innehåller den terpentinolja som kan orsaka bl.a. ögonskador. ECO 

Proffs trälasyr har vidare av organisationen Sunda Hus, vilken bedömer byggvaror, 

angetts resultera i farligt avfall i byggskedet. 

 

Vad gäller Markus Zoffmann-Petersens agerande var han vid tidpunkten för marknads-

föringen verkställande direktör, styrelseledamot och firmatecknare i Färgbygge. 

Markus Zoffmann-Petersen har i egenskap av ställföreträdare för Färgbygge överlåtit 

Färgbygges immateriella rättigheter till Färgbygge Produktion under 2016 och under 
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2018 överfört vissa tillgångar till detta bolag. Färgbygges verksamhet har efter 

bolagets konkurs drivits vidare i Färgbygge Produktion. Färgbygge Produktion har 

nyligen börjat marknadsföra serien ”FÄRGBYGGE NATURUM” med påståenden om 

särskilda egenskaper rörande hälsa och miljö. Markus Zoffmann-Petersen har även en 

historik av andra konkurser bakom sig. Det är därför sannolikt att han kommer att 

fortsätta bedriva Färgbygges verksamhet på annat sätt. Att han avser att fortsätta 

bedriva Färgbygges verksamhet, oavsett den förbudstalan som är föremål för 

domstolsprövning mot detta bolag, har han även själv uttryckt genom inlägg på detta 

bolags Facebooksida. 

 

Vad avser målgruppen för Färgbygges marknadsföring består den av konsumenter i 

allmänhet samt målare. Genomsnittskonsumenten kan inte antas ha några djupgående 

kunskaper i frågor om hälso- och miljöegenskaper hos färger och är särskilt mottaglig 

för påståenden om hälsorisker med färger.  

 

Såvitt avser Markus Zoffmann-Petersens invändning om onödig rättegång m.m. har 

som anförts ovan Markus Zoffmann-Petersen en historik av konkurser bakom sig. Det 

är sannolikt att han kommer att fortsätta bedriva Färgbygges verksamhet på annat sätt. 

Sveff har därmed haft all anledning att väcka förevarande talan mot Markus Zoffmann-

Petersen personligen för att förhindra honom att vid marknadsföring av färg och lack 

använda de ifrågavarande påståendena eller påståenden av väsentligen samma inne-

börd.  

 

Markus Zoffmann-Petersen har inte medgett Sveffs yrkande i sin helhet. Han har 

vidare haft invändningar mot vitesbeloppets storlek. Därtill har han inte vitsordat några 

av de faktiska omständigheterna i målet. Sveff har därför begärt huvudförhandling 

samt åberopat bevisning. Domstolen har efter invändning av Markus Zoffmann-

Petersen prövat frågan om avvisning av bevisning. Domstolen avslog Markus 

Zoffmann-Petersens yrkande. De åtgärder som Sveff har vidtagit har således inte varit 

onödiga och de kostnader som uppkommit i målet har varit skäligen påkallade för 
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tillvaratagandet av Sveffs rätt. Av samma skäl ska Sveff inte svara för Markus 

Zoffmann-Petersens rättegångskostnader oavsett utgången i målet.   

 

Markus Zoffmann-Petersen  

 

Markus Zoffmann-Petersen har till utvecklande av talan anfört i huvudsak följande.  

 

De aktuella påståendena har använts under en begränsad tid, januari – mars 2017. 

Sveff väckte talan mot Färgbygge i juni 2017, varefter Färgbygge omformulerade hela 

sitt marknadsföringsbudskap.  

 

Sveffs definition av marknadsföringens målgrupp bestrids. Konsumenter ingår inte i 

målgruppen. Färgbygges försäljning sker primärt till återförsäljare av färg. Färgbygges 

målgrupp består därav av näringsidkare i branschen. Dessa är – tvärtemot vad Sveff 

anfört – väl medvetna om hälso- och miljöegenskaper av färg.  

 

Såvitt avser frågan om onödig rättegång, skäligheten av Sveffs rättegångskostnader 

och Markus Zoffmann-Petersens ersättning för egna rättegångskostnader har Markus 

Zoffmann-Petersen anfört i huvudsak följande. Sveff väckte talan mot Färgbygge i juni 

2017. Den 28 augusti 2017 medgav Färgbygge hälften av påståendena i det målet. När 

Sveff sedermera väckte talan mot Markus Zoffmann-Petersen måste Sveff ha vetat att 

målet skulle handla om endast hälften av ifrågavarande marknadsföringspåståenden. 

Likväl valde Sveff att väcka talan rörande samtliga 23 påståenden. Något varningsbrev 

sändes inte till Markus Zoffmann-Petersen innan dess. 

 

Sveff har genom att väcka talan mot Colorama och sedermera Färgbygge på ett fram-

gångsrikt sätt förhindrat bolagen från att använda de ifrågavarande påståendena. Sveff 

har därmed inte haft skäl att väcka förevarande talan mot Markus Zoffmann-Petersen. I 

september 2018 meddelades dom i det sk. Colorama-målet. Genom den domen klar-

gjordes för Sveff i vilken utsträckning nu aktuella påståenden är otillbörliga.  
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Sex dagar efter svaromålet gavs in medgav därtill Markus Zoffmann-Petersen att dom-

stolen skulle förbjuda Markus Zoffmann-Petersen att vid marknadsföring av färg och 

lack på sätt som förekommit enligt bilaga 1-11 använda formuleringarna angivna i p. 

1.1 – 1.23. Målet har alltså varit färdigt för avgörande sedan juni 2018. Kostnader upp-

komna efter Markus Zoffmann-Petersens medgivande har därför varit helt onödiga och 

inte skäligen påkallade för tillvaratagande av Sveffs rätt. Markus Zoffmann-Petersen 

har som angetts ovan valt att medge talan av ekonomiska skäl och har därför valt att 

inte åberopa någon bevisning. Eftersom det åligger Markus Zoffmann-Petersen att 

styrka ifrågavarande påståenden – och då så inte har skett – kommer påståendena att 

bedömas som vilseledande. Anledningen till att huvudförhandling har hållits i målet är 

att Sveff har åberopat muntlig bevisning. Sveff har också åberopat omfattande skriftlig 

bevisning. Med tanke på bevisbördans placering har såväl den omfattande bevisning 

som Sveff åberopat som avgörande av målet genom huvudförhandling varit helt 

onödiga och kostnader härför har inte varit skäliga för tillvaratagande av Sveffs rätt. 

Av samma skäl har Sveffs processföring orsakat Markus Zoffmann-Petersen onödiga 

kostnader. Sveff ska därför oavsett utgången i övrigt stå för Markus Zoffmann-

Petersens rättegångskostnader.  

 

UTREDNINGEN 

 

På Sveffs begäran har partsförhör hållits med Sveffs ställföreträdare Olof Holmer samt 

förhör med partssakkunnige Pär Svahnberg. Sveff har även åberopat skriftlig bevisning 

och syn. 

 

Markus Zoffmann-Petersen har inte åberopat någon bevisning.  
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DOMSKÄL 

 

Inledning 

 

Målet rör ett flertal påståenden som Färgbygge ostridigt har använt i sin 

kommunikation, se bilaga 1-11.  

 

Sveff har väckt talan mot Markus Zoffmann-Petersen, som vid tidpunkten för 

marknadsföringen var ställföreträdare för Färgbygge, och yrkat att förbud vid vite ska 

meddelas honom personligen.  

 

Som framgått ovan har Markus Zoffmann-Petersen medgett Sveffs yrkande om att 

domstolen ska förbjuda honom att vid marknadsföring av färg och lack på sätt som 

förekommit enligt bilaga 1-11 att använda formuleringarna angivna i p. 1.1-1.23. 

Markus Zoffmann-Petersen har dock invänt att ett förbud inte bör omfatta andra 

formuleringar med väsentligen samma innebörd. Markus Zoffmann-Petersen har 

vidare invänt att om förbud vid vite meddelas bör vitet inte överstiga 500 000 kr.  

 

Enligt 59 § marknadsföringslagen ska bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål 

där förlikning om saken inte är tillåten tillämpas för mål om förbud mot otillbörlig 

marknadsföring. Med hänsyn till målets indispositiva karaktär är domstolen inte 

bunden av Markus Zoffmann-Petersens medgivande utan har att göra en självständig 

prövning av om den påtalade marknadsföringen är att anse som otillbörlig på det sätt 

som Sveff har gjort gällande. 

 

Allmänna utgångspunkter för prövning av den påtalade marknadsföringen 

 

Enligt 5 § marknadsföringslagen ska marknadsföring stämma överens med god 

marknadsföringssed. Med god marknadsföringssed avses enligt 3 § marknads-

föringslagen god affärssed och andra vedertagna normer som syftar till att skydda 
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konsumenter och näringsidkare. Av särskild betydelse är Internationella Handels-

kammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). 

 

Enligt 6 § är marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed att anse som 

otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

 

Av 10 § första stycket marknadsföringslagen följer att en näringsidkare vid sin 

marknadsföring inte får använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar 

som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans närings-

verksamhet. Detta gäller särskilt framställningar som rör produktens art, mängd, 

kvalitet och andra utmärkande egenskaper (andra stycket 1). Detsamma gäller fram-

ställningar som rör produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan på 

miljö (andra stycket 2). Enligt 8 § marknadsföringslagen är marknadsföring som är 

vilseledande enligt bl.a. 10 § att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt 

påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.  

 

Enligt artikel 12 i ICC:s regler får marknadskommunikation inte misskreditera någon 

person eller grupp, företag, organisation, näringsverksamhet, yrke eller produkt genom 

framställning som är ägnad att väcka förakt, löje eller liknande (se bl.a. MD 1983:8 

och MD 2015:18). 

 

Vid marknadsföring ställs det höga krav på den som använder miljöpåståenden (se MD 

2014:9 med där gjorda hänvisningar). Marknadsdomstolen har bl.a. uttalat att det vid 

användning av miljöpåståenden i marknadsföring måste preciseras vilka miljöeffekter 

som åsyftas och att den jämförelse som görs måste ge en rättvisande totalbild (se MD 

2000:4). I MD 2010:9 framhöll Marknadsdomstolen att miljöargument har ett 

betydande kommersiellt värde som ökat markant de senaste åren i takt med att konsu-

menter blivit alltmer medvetna om att konsumtionsvanor har miljöpåverkan. I artikel 

E1 i ICC:s Miljöreklamregler, som är en del av ICC:s regler, anges att vaga eller 

ospecifika påståenden om en viss positiv miljöpåverkan får användas endast om de 
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utan reservation är giltiga under alla rimligen förutsägbara förhållanden. Särskilt gäller 

att ett uttryck som "miljövänlig", vilket ger intryck av att en produkt eller verksamhet 

inte har någon eller endast en positiv miljöpåverkan, får användas bara om det kan 

verifieras med mycket betryggande bevisning. Argument om att någonting är ”håll-

bart” får endast användas där det finns utarbetade, generellt accepterade metoder för att 

mäta hållbarhet eller bekräfta att hållbarhet har uppnåtts. 

 

Marknadsföring måste således vara vederhäftig. Enligt praxis följer att det är den som 

ansvarar för marknadsföringen som har bevisbördan för detta. Vidare ska marknads-

föring som utgångspunkt bedömas utifrån hur den uppfattas av en genomsnittlig 

mottagare i den målgrupp som marknadsföringen riktar sig till (se bl.a. MD 2008:15, 

2014:17 och 2015:11). I detta ligger att det sammanhang och det sätt på vilket ett 

påstående presenteras har betydelse för hur det uppfattas.   

 

Marknadsföring kan vara riktad till en blandad målgrupp, exempelvis bestående av 

dels konsumenter, dels näringsidkare. Avgörande är då hur marknadsföringen upp-

fattas av en genomsnittlig näringsidkare respektive konsument i denna grupp (se MD 

2016:2). 

 

Som angetts ovan krävs för att marknadsföring ska vara otillbörlig – utöver att den är 

att betrakta som vilseledande – att marknadsföringen påverkar eller sannolikt påverkar 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

 

Begreppet "affärsbeslut" definieras i 3 § marknadsföringslagen som "ett beslut som 

fattas av en konsument eller en näringsidkare om huruvida, hur och under vilka förut-

sättningar en produkt ska köpas, om hela eller delar av köpesumman ska betalas, om 

produkten ska behållas eller överlåtas, eller om en avtalsenlig rättighet i samband med 

produkten ska utnyttjas, oavsett om konsumenten eller näringsidkaren beslutar att 

handla eller att avstå från att handla". Själva beslutet att köpa produkten (eller att inte 

göra det) utgör givetvis ett affärsbeslut i lagens mening, men begreppet har en 

betydligt vidare innebörd än så och täcker flera beslut som en konsument kan fatta 
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under processen fram till köpbeslutet, liksom efter detta. Det är således ett affärsbeslut 

om konsumenten bestämmer sig för att vidta en ytterligare åtgärd med anledning av ett 

reklammeddelande, t.ex. besöka en butik eller en webbplats för att inhämta mer infor-

mation. 

 

Enligt 23 § andra stycket marknadsföringslagen får förbud meddelas mot en anställd 

hos den näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig, någon som har handlat på 

näringsidkarens vägnar och mot var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till 

marknadsföringen. Ett förbud ska enligt 26 § samma lag förenas med vite, om det inte 

av särskilda skäl är obehövligt.  

 

Domstolens bedömning av marknadsföringspåståendena  

 

Målgrupp 

 

Målet rör ett stort antal påståenden avseende olika miljö- och hälsoaspekter i 

Färgbygges marknadsföring av färg och lack. Parterna har olika uppfattningar om hur 

målgruppen ser ut för ifrågavarande marknadsföring och vem som utgör genomsnitts-

konsumenten i denna målgrupp.  

 

Enligt domstolens bedömning får den aktuella marknadsföringen anses vara riktad mot 

såväl näringsidkare som använder färger och lack i sin profession som konsumenter i 

allmänhet. Marknadsföringen ska därför bedömas med utgångspunkt i hur en genom-

snittskonsument i denna blandade målgrupp uppfattar den. Även om näringsidkarna 

kan antas ha goda kunskaper om färg och lack finns inget stöd i målet för att de skulle 

ha någon mer ingående kunskap i frågor om miljö- och hälsoaspekter avseende dessa 

produkter. Inte heller konsumenter i allmänhet kan anses ha någon sådan kunskap. 

Såväl genomsnittskonsumenten i näringsidkar- som konsumentkollektivet får därför 

antas ha svårt att kritiskt värdera argument som anknyter till miljö och hälsa. 
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Påståenden rörande allergier m.m. 

 

- "Konventionell vattenbaserad inomhusfärg innehåller oftast MI och BIT. MI 

och BIT är starka allergiframkallande konserveringsmedel, som kan ge svullen, 

röd hud och blåsor. Färgbygges färg är helt fri från MI och BIT", 

- "Vi undviker kemikalier som kan vara allergiframkallande eller 

hormonstörande. Exempelvis är våra färger fria från MI, BIT, CIT, MIT och 

ftalater", 

- "en ny generation inomhusfärger som huvudsakligen består av mineraler, 

förnyelsebara råvaror och är fria från konventionella konserveringsmedel som 

kan orsaka allergier", 

- ”Mycket låga emissionsvärden (VOC/TOC)” 

 

 

Enligt domstolens bedömning är samtliga påståenden reservationslösa och långt-

gående. Påståendena ger enligt domstolen intryck av att färger innehållande kon-

ventionella konserveringsmedel kan medföra hälsorisker, att Färgbygges färger inte 

innehåller bl.a. MIT, ftalater eller allergiframkallande eller hormonstörande ämnen, att 

de har lägre emissionsvärden och är bättre ur hälsosynpunkt jämfört med konkurreran-

de produkter.  

 

Markus Zoffmann-Petersen har inte åberopat någon bevisning för att styrka att 

påståendena är vederhäftiga och det har inte heller på annat sätt framkommit att 

Färgbygge haft fog för sina reservationslösa och långtgående påståenden. Domstolen 

finner således att påståendena är ovederhäftiga och vilseledande enligt 10 § marknads-

föringslagen.  

 

Påståenden rörande miljö och hälsa m.m. 

 

- "unik, miljövänlig inomhusfärg", 

- "produkter som är skonsamma för människa och miljö" 

- "minimerar restprodukter och avfall vid tillverkning", 

- "använder naturliga råvaror som ger minimal belastning på ekosystemet", 

- "Vi ville renovera vårt hus så miljövänligt som möjligt. Vi ville ha en färg som 

du i stort sett kan äta", 

- "giftfri färg", 

- "Eko Färg", 

- "Hälso färg", 

- "Kvalitetsfärg med omsorg om miljö och hälsa", 
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- "Vår omsorg om miljö och hälsa präglar också hela produktionskedjan – från 

råvaror till färdig produkt, inklusive restprodukter och avfall", 

- ”För friska rum” 

- ”Den nya generationens färg för friska rum” 

- ”FÄRGEN FÖR FRISKA RUM” 

- "FÄRGBYGGE i samarbete med naturen" 

 

Såvitt avser påståendet ”den nya generationens färg för friska rum” noterar domstolen 

att påståendet som förekommit på Färgbygges webbplats, bilaga 10, rätteligen lyder 

”En ny generation färg för friska rum”.  

 

Enligt domstolens bedömning är samtliga påståenden reservationslösa och långt-

gående. De ger enligt domstolen intryck av att Färgbygges produkter är skonsamma för 

miljön eller att de i vart fall har mindre miljöpåverkan än konkurrerande produkter. 

Vidare ger påståendena intryck av att produkterna har positiva hälsoegenskaper eller 

har fördelar ur hälsoperspektiv jämfört med konkurrerande produkter. Påståendena ger 

också intryck av att Färgbygges produkter ur råvaru-, restprodukts- och avfalls-

hanteringssynpunkt är bättre ur miljösynpunkt än konkurrerande produkter.  

 

Markus Zoffmann-Petersen har inte åberopat någon bevisning för att styrka att 

påståendena är vederhäftiga och det har inte heller på annat sätt framkommit att 

Färgbygge haft fog för sina reservationslösa och långtgående påståenden. Domstolen 

finner således att påståendena är ovederhäftiga och vilseledande enligt 10 § marknads-

föringslagen.  

 

Påståenden rörande hållbarhet 

 

- "FÄRGBYGGE — HAR FÄRGEN SOM BYGGER EN HÅLLBAR 

FRAMTID", 

- ”Vårt färgsystem driver aktivt utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle” 

- "förändra, förnya och försköna samtidigt som du bidrar till ett mer hållbart 

samhälle — i samarbete med naturen" 

 

Enligt domstolens bedömning är samtliga påståenden reservationslösa och långt-

gående. De ger enligt domstolen intryck av att Färgbygges produkter skulle ha 
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fördelaktiga egenskaper från ett hållbarhetsperspektiv och bidra till ett mer hållbart 

samhälle och framtid jämfört med konkurrerande produkter.  

 

Markus Zoffmann-Petersen har inte åberopat någon bevisning för att styrka att 

påståendena är vederhäftiga och det har inte heller på annat sätt framkommit att 

Färgbygge haft fog för sina reservationslösa och långtgående påståenden. Domstolen 

finner således att påståendena är ovederhäftiga och vilseledande enligt 10 § marknads-

föringslagen.  

 

Tester m.m. 

 

- ”Med god marginal efterlever miljölagstiftningens lagar och förordningar samt 

övriga bestämmelser gällande miljö”, 

- ”Det var en självklarhet att måla om med en färg som genomgått så många 

tester och som uppfyller alla krav inte minst när det gäller allergier” 

 

Enligt domstolens bedömning är samtliga påståenden reservationslösa och 

långtgående. De ger enligt domstolen intryck av att Färgbygges produkter har genom-

gått flera tester ifråga om allergier och uppfyller diverse lagkrav gällande miljö.  

 

Markus Zoffmann-Petersen har inte åberopat någon bevisning för att styrka att 

påståendena är vederhäftiga och det har inte heller på annat sätt framkommit att 

Färgbygge haft fog för sina reservationslösa och långtgående påståenden. Domstolen 

finner således att påståendena är ovederhäftiga och vilseledande enligt 10 § marknads-

föringslagen.  

 

Transaktionstestet 

 

Patent- och marknadsdomstolen har som framgått ovan funnit att all Färgbygges i 

målet påtalade marknadsföring är vilseledande enligt 10 § marknadsföringslagen.  
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Som angetts ovan krävs för att vilseledande marknadsföring också ska vara otillbörlig 

att marknadsföringen påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta 

ett välgrundat affärsbeslut. 

 

Begreppet affärsbeslut har redogjorts för ovan. För att ett sådant ska föreligga 

räcker det med att konsumenten bestämmer sig för att vidta ytterligare åtgärd med 

anledning av ett reklammeddelande. Ifrågavarande påståenden måste anses ha varit 

ägnade att väcka mottagarnas intresse av att åtminstone ta reda på mer information om 

Färgbygges produkter. Marknadsföringen har således i vart fall sannolikt påverkat 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Den har därmed varit otill-

börlig enligt 8 § marknadsföringslagen. Vid denna bedömning saknas anledning att 

pröva om den påtalade marknadsföringen även stått i strid med någon annan 

bestämmelse i marknadsföringslagen. 

 

Markus Zoffmann-Petersens personliga ansvar 

 

Såvitt framgår av utredningen var Markus Zoffmann-Petersen vid tidpunkten för 

marknadsföringen en av tre ställföreträdare för Färgbygge. Han tecknade bolagets 

firma och var även bolagets verkställande direktör. Markus Zoffmann-Petersen får 

härigenom ha haft en sådan roll och ett sådant inflytande i Färgbygge att han får anses 

ha handlat å Färgbygges vägnar samt väsentligen ha bidragit till marknadsföringen. 

Markus Zoffman-Petersen är därmed personligt ansvarig för Färgbygges otillbörliga 

marknadsföring varför det finns skäl att meddela förbud mot honom personligen.  

 

Förbudets utformning samt vite 

 

Syftet med marknadsföringsrättsliga förbud är att i konsumenternas intresse skapa 

effektiva garantier för att reklam och marknadsföring inte bedrivs med otillbörliga 

metoder. För att förbud ska få avsedd effekt är det viktigt att dessa inte får en alltför 

snäv utformning. Syftet blir förfelat om det blir möjligt att kringgå förbudet genom att 

göra en obetydlig justering av uttrycksätt eller liknande och därefter fortsätta med för-

farandet. Ett förbud bör därför formuleras så att det täcker både den konkreta handling 
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som har underställts prövning och andra därmed praktiskt sett likvärdiga åtgärder. Det 

ska vara möjligt att förbjuda inte bara att det påtalade förfarandet fortsätter eller upp-

repas utan också att en annan liknande handling företas. Rättssäkerhetshänsyn kräver 

emellertid att förbudet konkretiseras så att det klart framgår vilket slags handlingar det 

avser. (se Högsta domstolens dom den 22 november 2018 i mål nr T 2286-18, p. 8)  

 

Markus Zoffmann-Petersen har invänt att ett förbud bör omfatta enbart de konkreta 

överträdelser som har skett och således inte omfatta andra formuleringar med väsent-

ligen samma innebörd. 

 

Enligt domstolen skulle ett förbud som enbart tog sikte på de konkreta överträdelser 

som skett lätt kunna kringgås av Markus Zoffmann-Petersen, som efter Färgbygges 

konkurs har fortsatt att bedriva verksamhet i bolaget Färgbygge Produktion. Mot denna 

bakgrund bör förbudet utformas på sätt som Sveff har yrkat, utom såvitt gäller punkten 

1.22, vilken ska ha den utformning som framgår av domslutet. Domstolen noterar att 

domstolen är bunden av den begränsning i sina yrkanden som Sveff gjort genom 

användandet av lokutionen ”om så inte är fallet” (se MD 2013:13 p. 578). 

 

Enligt 26 § marknadsföringslagen ska ett förbud förenas med vite, om det inte av sär-

skilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. 

 

Enligt 3 § lagen (1985:206) om viten ska vitesbeloppet bestämmas med hänsyn till vad 

som är utrett om adressatens ekonomiska förhållanden samt med beaktande av övriga 

omständigheter, i syfte att bestämma ett belopp som kan antas förmå denne att hör-

samma vitesföreläggandet.  

 

Ett vite ska bestämmas så att det blir verkningsfullt och därmed avhåller adressaten 

från att bryta mot det föreläggande som har meddelats. Ett riktmärke bör därför vara att 

vitet bestäms till ett belopp som gör att det inte är ekonomiskt mer fördelaktigt för 

adressaten att bryta mot förbudet eller åläggandet än att upphöra med den otillbörliga 

marknadsföringen. I det enskilda fallet kan det föreligga omständigheter som förstärker 
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det intresset ytterligare eller som indikerar vad som krävs för att den person som är 

aktuell ska följa förbudet eller åläggandet. Det finns därför skäl att ta hänsyn också till 

adressatens tidigare agerande och omfattningen av de åtgärder som träffas av förbudet 

eller åläggandet. Även karaktären av den otillbörliga marknadsföringen, liksom 

marknadsföringsåtgärdernas omfattning och storleken av de ekonomiska intressen som 

berörs, bör ges betydelse vid bedömningen. (Jfr prop. 1970:57 s. 78, prop. 1984/85:96 

s. 26 f. och 49 samt Högsta domstolens dom den 22 november 2018 i mål nr T 2286-

18, p. 8 och 24.)  

 

Det saknas enligt domstolen utredning om hur länge den aktuella marknadsföringen 

pågått. Markus Zoffmann-Petersen har påstått att marknadsföringen pågått endast 

under perioden januari – mars 2017, men har inte åberopat någon bevisning härför. 

Mot Sveffs bestridande är det enligt domstolen inte utrett att marknadsföringen pågått 

endast under denna period. Marknadsföringen har förekommit på Färgbygges webb-

plats och har därutöver fått viss spridning. Såvitt avser Markus Zoffmann-Petersens 

ekonomiska förhållanden framgår av utredningen att han äger en fastighet till två 

tredjedelar. Det saknas anledning att ifrågasätta Markus Zoffmann-Petersens uppgift 

om att hans inkomst år 2017 uppgick till 560 200 kr. Vid en avvägning av samtliga 

omständigheter bedömer domstolen att ett vitesbelopp om 500 000 kr är tillräckligt 

högt för att det ska antas förmå Markus Zoffmann-Petersen att följa förbudet.  

 

Rättegångskostnader 

 

Av 64 § marknadsföringslagen framgår att 18 kap. rättegångsbalken är tillämpligt 

beträffande rättegångskostnader i mål enligt marknadsföringslagen. Enligt huvudregeln 

i 18 kap. 1 § rättegångsbalken ska den tappande parten ersätta den vinnande parten för 

dennes rättegångskostnad. Regeln är dock inte utan undantag. 

 

Om den vinnande parten har inlett en rättegång utan att motparten har gett anledning 

till det, eller den vinnande parten i annat fall uppsåtligen eller genom oaktsamhet har 

föranlett en onödig rättegång, ska enligt 18 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken den 
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vinnande parten ersätta motparten för dennes rättegångskostnad eller, för det fall om-

ständigheterna föranleder det, vardera parten bära sin kostnad. Bestämmelsen avser fall 

av onödig rättegång där den tappande parten inte har gett anledning till rättegång och 

fall där den vinnande parten gjort sig skyldig till fel eller försummelse av något slag 

med avseende på processen som sådan (Bellander, Rättegångsbalk [1942:740] 

18 kap. 3 §, Karnov, 2019-01-01). 

 

Av rättspraxis framgår att utrymmet är begränsat i marknadsföringsmål för att anse att 

den vinnande parten har föranlett onödig rättegång. Detta eftersom det är fråga om 

indispositiva mål där förbud kan meddelas mot otillbörlig marknadsföring trots att 

marknadsföringen har upphört (se bl.a. MD 2006:17, MD 2011:11 och MD 2016:4).  

 

Avgörande vid bedömningen av huruvida käranden har föranlett onödig rättegång är 

om det funnits godtagbara skäl för käranden att få frågan prövad. Vid en sådan 

bedömning blir marknadsföringens närmare utformning och den ansvarige närings-

idkarens agerande av särskild betydelse. Marknadsföring kan t.ex. komma att få ett 

otillbörligt innehåll endast på grund av tryckfel eller liknande misstag och den 

ansvarige näringsidkaren kan då på eget initiativ omedelbart vidta rättelse. Om talan 

väcks i ett sådant fall kan det med fog ifrågasättas om käranden haft godtagbara skäl 

att få saken prövad. Det ska emellertid anmärkas att det bör röra sig om rena undan-

tagsfall (se MD 2006:17).  

 

Omständigheten att part underlåtit att skicka varningsbrev med uppmaning att upphöra 

med en viss marknadsföring före ansökan om stämning getts in till Marknads-

domstolen har inte medfört att parten ansetts ha inlett onödig rättegång (se MD 

2011:11). 

 

I vissa situationer kan en vinnande part förpliktigas att svara för en tappande parts 

rättegångskostnad, oavsett hur rättegångskostnaderna i övrigt ska fördelas. Av 18 

kap. 6 § rättegångsbalken följer att rätten kan förplikta en vinnande part, som genom 
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vårdslöshet eller försummelse föranlett uppskov i målet eller på annat sätt åsamkat 

motparten kostnad, att ersätta motparten denna kostnad.  

 

Ersättning för rättegångskostnad ska enligt 18 kap. 8 § första stycket rättegångsbalken 

fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande jämte 

arvode till ombud eller biträde, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för att tillvarata 

partens rätt. Detta innebär att en kostnad – i den mån den inte är medgiven av mot-

parten – inte kan ersättas utan att den anses skälig med hänsyn till vad den avser. 

Ersättning för kostnad för ombudsarvode ska bestämmas med hänsyn till bl.a. målets 

beskaffenhet och omfattning samt till den omsorg och skicklighet med vilket arbetet 

utförts. Därvid kan även beaktas den betydelse som målets utgång i övrigt haft för 

parten. (se NJA 1997 s. 854). 

 

Domstolen har funnit att all Färgbygges marknadsföring har varit otillbörlig och att ett 

förbud vid vite ska meddelas Markus Zoffmann-Petersen personligen. Det sagda 

innebär att Markus Zoffmann-Petersen i egenskap av tappande part ska ersätta Sveffs 

rättegångskostnader.  

 

Markus Zoffmann-Petersen har dock bestritt att svara för Sveffs rättegångskostnader 

under åberopande av att Sveff har föranlett onödig rättegång. Om domstolen inte skulle 

finna att Sveff har föranlett onödig rättegång har Markus Zoffmann-Petersen vidgått att 

svara för 10 000 kr. Kostnader härutöver har enligt Markus Zoffmann-Petersen inte 

varit skäligen påkallade för att tillvarata Sveffs rätt. Oavsett kostnadsfördelningen i 

övrigt har Markus Zoffmann-Petersens yrkat ersättning för sina rättegångskostnader 

under åberopande av att Sveff genom sin processföring har vållat Markus Zoffmann-

Petersen kostnader som har varit helt onödiga.  

 

Patent- och marknadsdomstolen gör följande bedömning ifråga om rättegångs-

kostnadernas fördelning m.m. 
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Sveff väckte talan mot Markus Zoffman-Petersen sedan Färgbygge, i vilket Markus 

Zoffmann-Petersen var ställföreträdare, försatts i konkurs. Enligt vad som framkommit 

befarade Sveff att Markus Zoffmann-Petersen skulle fortsätta sin verksamhet och 

marknadsföring i ett annat, till Färgbygge närstående bolag. Härtill kommer att ifråga-

varande marknadsföring, som har avsett färg och lack, har rört påståenden hänförliga 

till hälsa och miljö. Mot bakgrund av det ovan anförda anser domstolen att Sveff, i 

egenskap av servicebolag åt branschorganisation Sveriges Färg och Lim Företagare, 

har haft godtagbara skäl att få prövat om påtalad marknadsföring varit otillbörlig och 

om Markus Zoffmann-Petersen skulle åläggas ett personligt ansvar för marknads-

föringen. Domstolen anser således att Sveff inte har föranlett onödig rättegång genom 

att väcka ifrågavarande talan. Att Sveff inte avsänt ett varningsbrev till Markus 

Zoffmann-Petersen innan talan väcktes eller att Sveff, genom att väcka talan mot bl.a. 

Färgbygge, förhindrat användning av de ifrågavarande påståendena föranleder inte 

någon annan bedömning.  

 

Såvitt avser frågan om Sveff i övrigt föranlett onödig rättegång genom att ha åberopat 

bevisning och begärt huvudförhandling trots att Markus Zoffmann-Petersen i ett tidigt 

skede i rättegången medgett förbudsyrkandet till viss del, gör domstolen följande 

bedömning. Av utredningen framgår att Sveff har åberopat bl.a. muntlig bevisning och 

begärt huvudförhandling först sedan det stått klart för Sveff att Markus Zoffmann-

Petersen inte vitsordat några av de faktiska omständigheterna i målet samt sedan han 

haft invändningar bl.a. om att ett förbud bara skulle avse de konkreta marknadsförings-

påståendena. Sveff har vid detta förhållande haft rätt att få målet avgjort genom 

huvudförhandling, jfr 42 kap. 18 § rättegångsbalken. Enligt domstolen kan Sveffs 

tillvaratagande av denna rätt inte anses medföra att Sveff har föranlett onödig rätte-

gång.  

 

Markus Zoffmann-Petersen har vidare invänt att åberopad bevisning varit onödig efter-

som det varit han som haft att styrka vederhäftigheten av den påtalade marknads-

föringen. Domstolen konstaterar härvid att frågan om avvisning av bevisning prövats 

under målets handläggning efter begäran av Markus Zoffmann-Petersen. Domstolen 
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har inte funnit skäl att avvisa bevisningen. Oaktat att det varit Markus Zoffmann-

Petersens som haft att styrka att marknadsföringen varit vederhäftig kan inte Sveffs 

åberopande av egen bevisning i ett indispositivt tvistemål i vilket de faktiska 

omständigheterna inte vitsordats anses medföra att Sveff har föranlett onödig rätte-

gång. Inte heller i övrigt anser domstolen att Sveff har vidtagit några åtgärder i rätte-

gången som varit onödiga.  

 

Enligt domstolen kan Sveff således inte anses ha inlett eller föranlett onödig rättegång 

enligt 18 kap. 3 § rättegångsbalken. Av samma skäl som redovisats ovan anser dom-

stolen inte heller att Sveff genom försummelse eller vårdslöshet har vållat kostnader 

för Markus Zoffmann-Petersen. Markus Zoffmann-Petersens yrkande om ersättning för 

rättegångskostnader ska således avslås. Vid nu angivna förhållanden ska Markus 

Zoffmann-Petersen ersätta Sveff för bolagets rättegångskostnader såvitt dessa har varit 

skäligen påkallade för tillvaratagandet av Sveffs rätt. 

 

Sveff har yrkat ersättning med 360 014 kr, varav 350 250 kr avser ombudsarvode och 

9 764 kr avser utlägg. Markus Zoffmann-Petersen har som framgått ovan vidgått att 

utge 10 000 kr (7 200 kr avseende ombudsarvode och 2 800 kr avseende utlägg) och 

har i övrigt bestritt skäligheten av Sveffs rättegångskostnader.  

 

Ifråga om Sveffs rättegångskostnader i sig har varit skäliga anser domstolen – av skäl 

som redovisats ovan – att Sveffs åtgärd att åberopa ifrågavarande bevisning och begära 

att målet avgörs efter huvudförhandling har varit påkallad för tillvaratagande av Sveffs 

rätt. Av vad som framkommit i målet har frågan om marknadsföringen varit otillbörlig 

och om Markus Zoffmann-Petersen ska åläggas ett personligt ansvar härför varit av 

stor betydelse för Sveff. Enligt domstolen får samtliga åtgärder som Sveff har vidtagit i 

rättegången och de kostnader som uppkommit härvid anses skäliga för tillvaratagande 

av Sveffs rätt. Sveff ska mot denna bakgrund tillerkännas ersättning för rättegångs-

kostnader i enlighet med yrkat belopp.    
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 12 (PMD-02) 

Skriftligt överklagande, ställt till Patent- och Marknadsöverdomstolen, ska ha kommit 

in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 26 april 2019. Det krävs prövnings-

tillstånd. 

 

 

Maria Bruder 
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Hur man överklagar 
Dom i tvistemål, Patent- och marknadsdomstolen PMD-02 
________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens 
namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att Patent- och 
marknadsöverdomstolen ska ta upp ditt 
överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya 
bevis. Vill du göra det ska du förklara varför 
du inte lagt fram bevisen tidigare. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att motparten ska 
komma personligen vid en huvudförhand-
ling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombud-
ets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar 
adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar 
att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Bilaga 12
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Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
domstolen överklagandet och alla handlingar 
i målet vidare till Patent- och marknads-
överdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Patent- och marknads-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Patent- och marknads-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Patent- och 
marknadsöverdomstolen tar domstolen först 
ställning till om målet ska tas upp till prövning. 

Patent- och marknadsöverdomstolen ger 
prövningstillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att Patent- och marknads-
domstolen dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om Patent- och marknadsdomstolen har 
dömt rätt utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med Patent- och marknads-
domstolen om du har frågor. Adress och 
telefonnummer finns på första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

